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 ۸۲/1۱/۸۱1۲                                                    افغان جرمن آنالین
 

 ،سخنی چند با نویسندگان، قلم بدستان، شعراء، نگارندگان، خوانندگان
 افغان جرمن آنالین! عالقمندان گرامی و عزیزالقدر

 

پورتال افغان جرمن آنالین همیشه در تالش بوده است تا در حد امکان و توان خود سهولت هائی را برای هموطنان 
دهند تا آثار خویش را  نگارندگان گرامی هم به نوبۀ خود تمام مساعی و تالش های خود را به خرج می فراهم آورد.

گنجانیده و  ۀ تحریر درآورده و در نوشته های شان مواضع فکری خود رامطابق به طبع تمام مخاطبان به رشت
 انعکاس دهند، تا مخاطبان از گنج دانسته های آنان فیض ببرند. 

رسانه ای که زیاد خواننده  کدام رسانه ای به نشر برسد. شود که این اثر در چه و بعد نوبت این مرحله مطرح می
نویسندگان نام و نشان دار در آن آثار خود را به نشر می رسانند؟ یا رسانه ای دارد؟ یا به شهرت رسیده است؟ یا 

است که در نشر رویداد ها صادق و بیطرف است؟ یا رسانه ای است که برای نگارنده خدمات و تسهیالت انترنتی 
منافع ملی و علیای  را توسط تکنولوژی روز تقدیم می دارد؟ و یا رسانه ای است که بیشترین فعالیت خود را در راه

افغانستان معطوف ساخته است.  یا رسانه ایست که نشرات آن به خط فکری اندیشه های نگارنده نزدیکتر است؟ یا 
یا رسانه ایست  که نگارنده بخاطر  رسانه ای که کثرت گرا بوده و آثار متنوع و متفاوت را به نشر می سپارد؟ 

اگر کمی مکث کنیم مالحظه خواهیم نمود که این گام  ؟، آنرا انتخاب میکندگرفتاری ها و بند های سیاسی گذشته خود
 دوم متعلق به نوشته در معرفی محصول و معرفی مولد آن نیز نقش مهم خواهد داشت. 

بدون شک امروز تقریباً همۀ رسانه ها برای داشتن تعداد زیاد مخاطب و رعایت سلیقه های مختلف، کثرت گرا 
 گونه( را ترجیح میدهند. این حق غیر قابل تردید رسانه ها است که هر طوری میخواهند همان زمبودن )پلیورالی

رسانه یا چند رسانه به نشر بگذارند، اما این  عمل کنند، و حق مسلم نگارنده ها نیز است که محصول خود را در هر
 کاتی چند خواهد بود:اقدام اخیر یا مرحلۀ انتخاب یک یا چند رسانه برای نشر اثر معین مقتضی ن

برای نشر یک اثر مثالً رسانه ای انتخاب می شود که تا حدودی به ارزش های مندرج اثر نگارنده حرمت قایل  اگر
برای مخاطب وضعیت خیلی عادی و طبیعی به نظر  ،است یا الاقل با آن ارزش ها در حد خصومت قرار ندارد

گارنده برای نشر محصول خود رسانه ای را انتخاب کند که با ارزش رسیده و سؤال برانگیز نخواهد بود. ولی اگر ن
های نگارنده در حد یک خصم قرار داشته باشد، بگونۀ مثال رسانه ای که عمالً برای تجزیۀ کشور فعالیت دارد و یا 

ر ملی رسانه ای که در جهت تخاصمات قومی، مذهبی یا زبانی و فرهنگی فعال است، و یاهم رسانه ای که از ظاه
برخوردار است ولی نوشته های اشخاص مظنون و ضد منافع علیای افغانستان را به نشر می رساند، این نوع رسانه 

 قضاوت کرد؟، آیا همکاری با آنان به منزلۀ تائید پالیسی های غیر ملی آنان نخواهد بود؟باید ها را چگونه 
نشر یک اثر در  آیا :خت و سؤال ها اینها خواهند بوداین حالت مخاطب را با سؤال های متعددی مواجه خواهد سا

همچو رسانه ای وضاحت موقف گیری رسانه و نیز موقفگیری نگارنده را مکدر نخواهد ساخت؟ یعنی آیا رسانه با 
موضعی که مدعی آن است صادق است؟؟  یا نگارنده باآنچه که مدعی به معتقد بودن آن می باشد، غیر صادق 

 نخواهد بود؟
نان اخالق و سلوک امروزی رسانه یی ایجاب می کند که مخاطب در کمال اطمینان با صداقت و اخالص حرفه همچ

رسانه، این صداقت و  یی نگارنده قرار داشته و آنرا احساس کند، در حالیکه تفاوت فاحش سلیقه یی میان نگارش و
فضایی متنوع مان یک محصول در چند رسانۀ اخالص را در حاله ای از ابهام و تردید قرار میدهد. گاهی چاپ همز

را موجب می شود که هر رسانه، آن محصول را سهم خود ایشان دانسته و آن را در حوزۀ اندیشه وی خود تعبیر و 
تفسیر می کنند، این فضا نیز جنریک بودن اثر را که در هر قالبی برابر و به هر دردی دوا باشد خصوصیت 

 مشخص او را سلب میکند.
که محل نشر آن نیز از اهمیت بلند بلبینیم که در نگهداری صفایی یک اثر در دوران کنونی تنها تحریر آن نه،  می

 .   برخوردار است. نتیجه اینکه خیلی بهتر خواهد بود تناسب سلیقه یی اثر و رسانه تا حد ممکن رعایت شود

*** 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_sokhane_tshand_baa_newisendagan_darbarae_khedamat_ago.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ago_sokhane_tshand_baa_newisendagan_darbarae_khedamat_ago.pdf


  

 

 

 6تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های انترنتی است که با رضایت کامل تعهد خویش را به رعایت پورتال افغان جرمن آنالین تقریباً از زمرۀ اولین رسانه 

اساسات عام رسانه یی جهانی اعالم نمود. این پورتال همکاران و نگارندگان عالیقدر خود را نیز تشویق نمود تا در حوزۀ 

که خالف اساسات معیاری و قاعده مند اصول جهانی رسانه یی قلم بفرسایند. این پورتال هر اثر و محصول رسانه یی را 

های قومی و آنچه که گ، هژمونیزم قومی و زبانی  و جنطلبیۀ تجزیـ تروریزم، تحریک به جنگ و صلح جهانی و حقوق بشر،

فضای فرهنگی را که این پورتال ایجاد کرده است  غیر قابل نشر اعالم کرده است.در تضاد با منافع علیای افغانستان باشد 

 آن به فیصدی خیلی ناچیزی در تناقض با آن اصول قرار گیرد.  نموده که آثار منتشرۀفرصت های زیادی را فراهم 

به این  سال با تجاربی که از کار خود در مدت سپری شده بدست آورده است، 1۱پورتال افغان جرمن آنالین طی مدت بیش از 

 دانندگان آن، چه در جایگاه امور تخنیکیتالش های چند جانبۀ گر تکامل پورتال، محصول زحمات و آگاهی رسیده که رشد و

بدون تردید  و نیز عرق ریزی نگارندگان دانشمند و دانش پرور آن می باشد، تحریر و چه در موقف هیأت تصمیم گیرنده و

پیکر زندگی را تحرک داده  و پورتال جسم به همان صورت ندبرای پورتال نفس زنده بودن را داده انگارندگان همان طور که 

 پورتال از نگارندگان خود آموخته است که چگونه فرهنگ را زنده نگه دارد وهم نگارندگان را با افق های بلند علم، ست.ا

 آگاهی و فرهنگ آشنا ساخته است.

که برای سطح شناخت  تصویری،، صوتی، پورتال افغان جرمن آنالین تمام امکانات و وسایل الزم را برای ابراز تحریری
برای همه تأمین و فراهم نموده است. به طور خلص ما همه تجارب و شیوه های مفید  فرهنگی امروزی نیاز است،علمی و 

کار را با همدیگر مبادله  و از همدیگر دریافت نموده ایم. بدین جهت پورتال افغان جرمن آنالین بر آن شد تا محصول و بار 
خدمات و سهولت های تأمین شدۀ پورتال »این عرصه، عرصۀ  ی کند.این تجارب با ارزش را در یک زمینۀ مشخص جمع بند

هیأت تحریر و نیز  می باشد که این خدمات و تسهیالت ثمرۀ تالش های متقابل پورتال، انجنیران،« برای نگارندگان معزز آن
 نگارندگان است که به ترتیب در ذیل آن را بر می شماریم.

 1- :تقریباً تمام مقاالت و آثاری که به این پورتال جهت نشر مواصلت می کند قبل  تصحیح اشتباهات انشایی و امالیی
زیرا در مبادلۀ  رفع و تصحیح اشتباهات انشایی و امالیی ارزیابی گردیده و اصالح می شوند، از نشر صرف به منظور،

 مفاهیم، رعایت دقیق صحت امالء و انشاء از اهمیت اساسی برخوردار می باشد.
 2- جمالت، پراگراف ها و عکس ها مرتب و منظم می گردند تا خواننده به آسانی قادر به دریافت مطلب ندیردیف ب :

گردد و مضمون در یک قالب زیبا برای خواننده تقدیم گردیده و سهولت در چاپ آن ایجاد شود، زیرا تعداد کثیری از هموطنان 
قۀ شان چندین کاپی گرفته و به دوستان و آشنایان خود توزیع ما در داخل و خارج کشور از نوشته ها و مقاالت مورد عال

 میکنند.
 3-  :تویتر و دوستان خود با  ،عالقمندان میتوانند  اکثر مقاالت منتشرۀ را به صفحۀ فیس بوکشبکه های اجتماعی

صفحات اجتماعی انترنت پخش یک کلیک باالی نشانه های متذکره به سهولت انتقال دهند. بدین وسیله مانند یک برفکوچ در 
 میگردند.

 . 
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مضامین به اسم نگارنده همراه با خلص سوانح و فوتوی وی در آرشیف نویسندگان پورتال نگهداری  : نویسندگان آرشیف -4

 می شود که همیشه در دسترس مخاطبان و خود نگارنده قرار میداشته باشد.

دسترس نویسندگان ما قرار دارد، عالوه نمودن آدرس وبسایت نویسندگان و همچنین جدیداً در این بخش گنجانیده ایم و به  آنچه

در صورتیکه آنرا داشته باشند، میتوانند با کلیک نمودن باالی سمبول مربوطه به سایت های شان  ،فیس بوک و تویتر آنان است

 نویسنده پیامی به ایمیل آدرس نویسنده بفرستد. مراجعه کنند و مهمترین نکته اینست که خواننده می توانند بدون داشتن ایمیل

 

 
و یا  ، اما آن عده از هموطنان ما که نظر به دلیل امنیتیاندنویسندگان مستعار نویس در سایت به حداقل رسیده  مستعار نویسی:

از نام مستعار استفاده میکنند، مکلف اند تا مشخصات اصلی شانرا با  دالیل منطقی و مؤجه ایکه به نزد پورتال قابل قبول باشد
 .یک نمبر تیلفون در اختیار مسؤولین نشراتی ما بگذارند. مشخصات و نمبر تیلفون شان نزد ما محفوظ می ماند

ان با نام مستعار چون در آرشیف نویسندگان گنجایش کمتری در اختیار داریم، لذا با عرض معذرت مجبوریم آرشیف نویسندگ 
را که نام، مشخصات اصلی و حقیقی و نمبر تیلفون فعال شان نزد ما موجود نباشد، از لیست حذف کنیم. امید است ما را 
معذور دارند. همچنان نویسندگان با نام مستعار از سهولت هائیکه در اختیار دیگر نویسندگان قرار داده شده، قادر به استفاده 

 نیستند.
 5- بعضی از مقاالت مهم و مرتبط به موضوعات حیاتی   نجی:نظر س

وطن و مردم ما در ستون اختصاصی نظر سنجی قرار داده می شود تا 
نظران نقاط نظر خویش را در بارۀ آن ابراز کنند که این  ئبخوانندگان و صا

ستون و روش مربوط به آن در معرفی و فزونی شهرت قلم بدستان ما نقش 
 د.مهمی بازی می کن

 

همچنین عالقمندان میتوانند در مورد هر نوشته و مقاله و  نظر سنجی عمومی:
تحلیل ایکه در پورتال به نشر میرسد و در دریچۀ نظر سنجی قرار ندارد، 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات خویش را مطرح نمایند. این دریچه هم در ختم 

 هر سال به آرشیف مربوطه منتقل میگردد.
این آرشیف به مضامین، مقاالت و نوشته هائی مربوط می شوند که در دریچۀ نظر خواهی گذاشته  می   سنجی: آرشیف نظر

شوند و نظر به  اهمیت و قابل بحث بودن در مورد سرنوشت کشور به بحث گذاشته می شود 
در میان  دیگرانتا هموطنان نظرات موافق و مخالف و پیشنهادات خود را در زمینه با 

د. این نظریات بعد از ختم نظر خواهی، به آرشیف مربوطه منتقل گردیده و همیشه در گذارن
 دسترس هموطنان قرار دارد.
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 6- هر مقاله ایکه خوانندۀ بیشتر داشته باشد، آن نگارش به برگزیده های هفته :
در ستون برگزیده ها برای مدت معینی در خدمت خوانندگان « برگزیدۀ هفته»حیث مقالۀ 

  .قرار داده می شود

در آینده نظر به امکانات دست داشته، تالش بعمل خواهد آمد تا بوسیلۀ یک سیستم عیار 

شدۀ کمپیوتری، به صورت خودکار تعداد خوانندگان را شمرده و مقالۀ دارای زیادترین 

برگزیده های »خواننده، بصورت خودکار و فارغ از سلیقۀ مسؤولین سایت، در ستون 

  بجا گردد تا هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد.جا« هفته

 

 

 7- :پورتال افغان جرمن  مصاحبات سیاسی
آنالین همیشه کوشیده است مصاحبات داغ روز را با 
افراد، اشخاص و مقامات مختلف سیاسی، اجتماعی و 

 فرهنگی تهیه و در دسترس هموطنان قرار دهد.
شور و تهیه و ترتیب بسیاری از مصاحبات در داخل ک

بصورت مستقیم با مسؤولین امور در شرایط بسیار 

دشوار و حساس سیاسی و در نبود امنیت نسبی قابل 

اعتماد، در حقیقت سر خود را به کف دست گفتن بوده که 

این وظیفۀ خطیر و پر از دغدغه را همکار جوان، پر 

احساس و خستگی ناپذیر ما، میرمن فرزانه فارانی به 

 ار مسؤوالنه، داوطلبانه انجام داده و پیشکش هموطنان نموده اند.نحو شایسته و بسی

با تأسف باید یادآوری کرد که در این اواخر نظر به بعضی دالئل و مشکالت، قادر نگردیده ایم تا این بخش بسیار مهم و 

 م بگونه ای فایق آئیم.پراهمیت را کمافی السابق خدمت هموطنان پیشکش کنیم، اما امید قوی داریم که بر این مشکالت ه

 

 8- :گاه و بیگاه همکار  پروگرام های اختصاصی
ورزیده و خوش ذوق ما میرمن ابوی در قسمت 
 -تهیه و ترتیب پروگرام های اختصاصی ادبی 

هنری، فرهنگی و اجتماعی و نیز معلوماتی، ما را 
یاری می رسانند تا در این زمینه ها هم، در حد 

هموطنان خود انجام دهیم. توان خدمتی برای 
میرمن  ابوی با ابتکارات و نوآوری های در خور 
ستایش، همیشه کوشیده اند که جنبه های مختلف 
زندگی مردم افغانستان را برجسته ساخته و به 

 هموطنان عرضه نمایند.

 

 9- آنعده از مقاالتی که جنبۀ علمی و  در پهلوی آرشیف نویسنده، :) معلوماتی )حبیبه آرشیف آثار علمی، تحقیقی و
تحقیقی داشته باشند در یک کتابخانه تحت عنوان آثار علمی و تحقیقی جابجا گردیده و بصورت آنالین در اختیار 

عدیل، تغییر و یا دگرگونی را توقع نماید. پورتال با آنکه بدون آنکه به سبک و روش آنها تخوانندگان قرار می گیرد. 
 دانشمندان، محققان وقلم بدستان معزز را در ایجاد آثارعلمی ایشان تحسین و تشویق 

تا کنون نزدیک می کند، در حفظ سطح بلند آثار سعی می کند، سبک و  روش هر نگارنده با حرمت کامل رعایت شود. 
دستگاه  کتابخانه با ابزار کاری آن که برای یک کتابخانه، دارای ارزش مهم میباشد از قبیلبه یک هزار اثر در این 

است. هدف  شده جست و جو )گوگل داخلی مربوط کتابحانه(، فلتر های اسمای نویسندگان و آئینۀ بخش های مختلف جمع
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مطالب نویسندگان و محققین افغان است اصلی پورتال افغان جرمن آنالین جمع آوری  مکمل ترین گنجینۀ آرشیف آثار و 
 که روزی بتواند این گنجینه را با اسباب و لوازم کاری آن در اختیار پوهنتون ملی افغانستان بگذارد. 
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 11- :در این بخش با تالش و پشت کار شباروزی کوشیده شده تا لغات و  قاموسونه
اصطالحات دری اصیل افغانستان از لغات و اصطالحات غیر مأنوس فارسی ایرانی که 
بصورت روز افزون زیر یک ستراتیژی و پروگرام تجاوز فرهنگی در کشور ما  بنا بر 

ی گردد و بخورد پیر و جوان این بی مسؤولیتی و بی کفایتی مسؤولین امور نازل و پیاده م
لغات و اصطالحات اصیل دری معادل  ،در عوض وگردیده سرزمین  داده می شود، جدا 

شمند و نویسندۀ فرهیختۀ افغان نو ارادۀ دا به کوششآن در اختیار هموطنان قرار داده شود. 
ن فارسی کار های مقدماتی تألیف قاموس کلمات و اصطالحات زبا ا  ولی احمد نوری اخیر

و تا کنون نزدیک به سه هزار  ایران به کلمات و اصطالحات زبان دری افغانستان آماده
با حفظ جناب نوری  قاموس مذکور را .گذاشته شده است هدکلمه در این پورتال برای استفا

لیف و امتیازات آن بزرگوارانه برای استفادۀ خوانندگان پورتال افغان جرمن أتمام حقوق ت
آنرا به نوبۀ خود در اختیارهمه خوانندگان  تا افغان جرمن آنالین مسرت دارد،رس پورتال قرار داده است. بدست ،آنالین

  را یاری رسانند تا این بخش کامل و کامل تر گردد.هموطنان میتوانند در زمینه ما. دهدوعالقمندان گرانقدر قرار 
 ،یک قاموس تخنیکی )تکنولوژی جدید( را به لسان های انگلیسی همچنان دانشمند محترم ښاغلی رحمت آریا پروژٔه تألیف

 پشتو و دری شروع کرده اند که هنوز نسبتا ً در مراحل ابتدائی قرار دارد و مستلزم کارهای بیشتری می باشد.

تکنولوژی »های متذکره از همه خوانندگان و دوستداران زبان سچه و اصیل دری و ترویج اصطالحات مؤلفین قاموس

 نمایند تا درتصحیح و تکمیل آنها سهم فعاالنه گرفته همکاری نمایند.دوستانه دعوت می ،های ملی پشتو و دریدر لسان« جدید
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 11- :این پورتال بدون تعصب و با روحیۀ پلورالیزم، تنوع  مطالب انتخابی
پسندی و همزیستی مسالمت آمیز با سایر رسانه ها، لینک آثار مفید و با سویٔه 

به همین ترتیب در  بلند آنها را در سایت خویش بدسترس خوانندگان می گذارد و
 .رضایت نشان داده است نشر آثار منتشرۀ خود در سایر سایت ها

 12- پر اهمیت ترین معلومات مؤثر برای مخاطبین و مسؤولین  صائیه:اح
یک وبسایت این است که عالقمندان 

سایت مورد دلچسپی ایشان تا  ،بدانند
چه اندازه به سویٔه جهانی مورد عالقه 
 قرار دارد. )گرافیک پهلو دیده شود!(

پورتال افغان جرمن آنالین اولین 

وبسایت افغانی است که ماهوار احصائیۀ فعالیت رسانه یی خود را صادقانه و دور 

 .گذاشته استاز گزافه گویی در صفحۀ تحلیالت به  دسترس عالقه مندان 

 برای معلومات بیشتر به احصائیۀ سه ماه اخیر کلیک فرمائید:

 ۹۱/۸۱1۲ احصائیه ویبسایت

 ۱۲/۸۱1۲ احصائیه ویبسایت

 ۱۱/۸۱1۲ احصائیه ویبسایت
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که به صورت یک « پیام ها تحلیل ها و»بخش  این بود مختصر دستاورد های پورتال افغان جرمن آنالین تنها در

 ارش جمع بندی و تقدیم شد.زگ

آنالین در نظر دارد تا در کنار معرفی خدمات کنونی، در آینده بخش های مختلف دیگر، چون پورتال افغان جرمن 

بخش خبری، کلتوری و شبکۀ اجتماعی فیسبوک را  خدمت هموطنان بیشتر معرفی داشته و نیز بخش جدیدی تحت 

 عنوان )جنایات جنگی در افغانستان( را که هنوز زیرکار است، هم به اطالع شما برساند.

 

 پایان

 


